
Exekutorský úřad Praha 2 
JUDr.  Jan Fendrych, soudní  exekutor

Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3
DS: jrcg8dh, www.se.cz, e-mail: podatelna@se.cz, 

__________________________________________________________________________________________

č.j.  132 EX  6/21-49

USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce na základě pověření, vydaného Okresním soudem Praha - západ dne 14.01.2021
č.j. 207 EXE 5023/2021, na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze
dne 10.08.2020 č.j. 3 C 46/2020-28 

proti povinné(mu): Petr Lněnička
bytem Jílové u Prahy č.e. 873, Jílové u Prahy, PSČ: 254 01, RČ: 750430/0441,
práv. zast. advokátem JUDr. Pavel Kiršner, advokát, se sídlem Rumunská 1720/12, Praha, 
PSČ: 120 00, IČ: 73735388

na návrh oprávněné(ho): Martina Lněničková
bytem Dobřejovická 570/9, Praha, PSČ: 142 00, RČ: 876124/0081,
práv. zast. advokátem Mgr. Jan Kubica, advokát, se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2, 
PSČ: 120 84, IČ: 70510105

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 338.160,08 Kč a její příslušenství,
tj. náklady nalézacího řízení ve výši 30.440,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady
exekuce, 

rozhodl  takto:

Elektronické dražební jednání nařízené usnesením č.j. 132 EX 6/21-45 na den 24. listopadu 2022 v čase

10:00 hod se odročuje na neurčito.

Odůvodnění:

Ve věci bylo usnesením č. j. 132 EX 6/21-45 na den 24. listopadu 2022 nařízeno elektronické dražební jednání

nemovitých věcí ve vlastnictví povinného zapsaných a LV 2696, kat. území Jílové u Prahy, obec Jílové u Prahy,

okres Praha-západ.

Následně povinný podal dne 26.10.2022 návrh na částečné zastavení co do prodeje nemovitostí povinného a

odklad shora nadepsaného exekučního řízení. Jelikož o tomto procesním návrhu na částečné zastavení co do

prodeje nemovitostí povinného nebylo dosud rozhodnuto, jde tak o překážku provedení již nařízení elektronické

dražby nemovitých věcí. Exekuci v současné procesní situaci nelze provést, a proto soudní exekutor dražební

jednání odročil.  

Poučení :  Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Toto usnesení nabývá právní moci doručením. 

V Praze dne  02.11.2022                                          

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

                                                                          otisk úředního razítka

zemanova
Zvýraznění

zemanova
Zvýraznění



Upozornění: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti  písemnost  vyhotovená v el.  podobě a  podepsaná  podle  § 16a  nebo se  předá  účastníkovi  v  sídle  úřadu na
technickém nosiči dat.
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